
ووأ ل قالوا الذين وني ه بال ولل ى أ صص يف آية لكل يي وو صخ للوا العببباد يت صد لأ ل اسببت النبببي بقببو
نن(وسلم:  عليي ه اللي ه صلل ى اللييه آيييات من آيتان والقمر الشمس  إ

فف وو دد ه بهما الله يخ دهما فإذا عبا فمو فت يين يعني"  رأي صت صف لس للوا كا " فص
فعوا لر ه  إلل ى) واد يف آخ وصواعق العباد قالوا: وتخوي لزأ ل بال لد والزل ععا أش وق

لسمهم في يسوف، لمن نفو لت فإذا الك صع لر فمشببروعيتمها للكسببوف الصل ة يش
لتيار وهذا أولل ى، باب لمن اليات لمهذا صلا م شيخ اخ يس لحمي ه تيمية ابن ال اللي ه، ر

وأ ل ولل ى حينما عنمها اللي ه رضي عباس ابن بفعل واستد في الكسوف صل ة ص
صزلة، وني ه المذهب ولكن زل ولل ى صل يقولون: إ صص للكسببوف إل الكسببوف صل ة يت

صلة أو عجا للزلز لل احتجا مببا الصببواب ولكن عنمهما، اللي ه رضي عباس ابن بفع
صر ه ون تيمية ابن السلا م شيخ اختا لأ ل إليي ه ذهب الذي هذا فإ التعليببل عليي ه يد

فف الله آيات من  آيتان( الحديث في فه يخو دد ه بهما الل  @) عبا
لمن لد و يت الكريمة الية فوائ ولة إثبا لع صبب ال وس لأ ل فببي وال وجببل عببز اللببي ه أفعببا

للي ه:  مما كان  إنه((لقو مرا حلي أو اللببي ه أفعبباأ ل فببي العلببل وإثبات )،) غفو
لمي ه في لأ ل أحكا يد للي ه علل ى ت لصي ه علل ى ل كما عفا نق زعمببوا الببذين للناقصببين خل
ون لمي ه تعالل ى اللي ه أفعاأ ل في الحكمة إثبات أ لأ ل وأحكا ولمهببذا النقببص علببل ى تد

لمي ه اللي ه أفعاأ ل عن الحكمة صنفوا ون وأحكا لضببل ى ذلببك يقولببون: ل النقببص يقت
وني ه صل وأ صكم أو لغرض فع يل للغرض ح صص لغرض والفاع لق لني ه، نا هببذا وعلل ى بدو

لي ه لمببن وأحكامي ه اللي ه أفعاأ ل عن الحكمة نفي فيكون صعببن تعببالل ى اللببي ه تنزيبب
ون الحقيقة وفي النقص، وي أ لقد إنسان أ ون يعت أفعبباأ ل فببي الحكمببة إثبببات أ

لقص فمهو نقص وأحكامي ه اللي ه ون حتل ى النا ومببل مببا بمجببرد النسببان إ صأ صت فببي ي
لرف المسألة ون يع لر فعل من أ عمها أتل ى فقد حكمة لغي صل وإن سف لحكمببة فعبب

عدا؛ أتببل ى فقببد يشبب يسببن للحكمببة الشببيء يفعببل الببذي هببو الرشببيد لن ير يح و
تؤتييوا  ول((تعببالل ى:  اللببي ه قبباأ ل ولمهببذا بببالعكس والسببفيي ه تصببرف،

ممييا لكم الله جعل التي أموالكم السفهاء ففببي هببذا ) وعلببل ى) قيا
لرها هذ ه الية صص لمن وغي الصببريح والعقببل والسببنة الكتاب في كثير ة نصو

لأ ل ما يد لت علل ى ي ون وجل عز للي ه الحكمة إثبا ول لمن الحكمة وأ صج اللي ه صفات صأ
ينمهببا وتعببالل ى، سبببحاني ه لا م فببي وبيا للي ه اللببي ه أحكببا المببور أعظببم لمببن وأفعببا

لرها، وني ه الحكمة إثبات الية في نقوأ ل طيب وأظمه ولل ل صك صع السموات إمسا
لن بماذا والرض لمي ه مقتضل ى ذلك بكو يل لتي ه. لح صر ومغف

يت الفوائبد مبن أيضبا الية وفي (الحليبم) وهمبا للبي ه السبمين هبذين إثببا
يت صنا ه ما و(الغفور) وإثبا وم ون الصفة لمن تض لء لمن اسم كل ل فمهو اللي ه أسما

ومن لء في ليس للصفة، متض صم اللي ه أسما صد اس عدا جام يم حببتل ى أببب يسبب الجللببة ا
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لمد (اللي ه) ليس لق هو بل بجا صت يش ية وكذلك اللوهية لمن يم ويبب للمهببا السببماء بق ك
صد ة ليست لم صة هي بل جا صن لمن يمشتق لأ ل الببتي والمعبباني عليمهببا، تدأ ل معا يد تبب
يء عليمها ون قد اللي ه أسما صد ة تك ود ور كمبا واحبد اسبم فبي متعب فبي عليمهبا مب

صة تكون أنمها الدللة لمن ودللة مطابقة دلل صض صزاا م ودللة ت لت يل @ طيب ا
لئيين أيمييانهم جهييد بالله  وأقسموا((وتعالل ى:  سبحاني ه اللي ه قاأ ل ثم

دءهم رر جا نن نذي رن ) (أقسببموا) قبباأ ل) المييم إحييدى مميين أهييدى ليكو
ير المؤلف: أي لمل " وهذا مكة كفا صلي ه ما يحت ون لمببن اللي ه رحمي ه قا الضببمير أ

لم أني ه علل ى ويحتمل مكة كفار علل ى يعود ون أع يموا صمببن النبباس لمببن وأ صسبب أق
لر من وهم لر غي وقببولي ه: بببي ه، حلفببوا ببباللي ه) أي وقببولي ه: (أقسببموا مكة، كفا

صد صة أيمانمهم) أي (جمه يمهببد فيمها بذلوا التي اليمان يعني اليمان غاي يج وهببي ال
صن صظة أيما ول صغ لتمها في م صغ ويببة صي وم ويببة صك لف يي صك لتمها فببي المغلظببة فاليمببان و صغ صببي
صغببت الببتي اليمببان هببي وكيفيببة كمية يمهببد بل يج صيببة أي ال صقببة غا بالنسبببة الطا

لسم، يق يم ولف ظ العلماء قاأ ل كما واليمان لل صغ وزمببان والكيفيببة الكميببة في يت وال
صئة والمكان يي وية خمسة والمه وم إل إلي ه ل الذي أقوأ ل: واللي ه أن مثل أشياء: الك

لظيم هو صعزيز الع صي ه وما الغالب ال لأ ل الببتي السببماء لمببن ذلببك أشببب يد علببل ى تبب
صقاا م ين كان لو فيما النت عبببا، النسا التغليببف ظ بالكميببة، بمبباذا تغليببف ظ هببذا كاذ
صعاأ ل يعني بمها يأتي بأن بالكيفية لأ ل شديد بانف يد لر ه علببل ى ي لث صسببم، تببأ ومببا بالق وأ

يكون فأن الزمان في وتعببالل ى: تبببارك اللببي ه قبباأ ل كمببا العصببر صببل ة بعببد ت
ل ة بعببد لمنف) ) بالله فيقسمان الصل ة بعد ممن  تحبسونهما(( صببل

صسبباا م يكببون بحيببث المكببان وفي العصر، يق لل صن فببي ا صكببا صضببل فاضببل م وأف
فببي المنبببر أو المحراب عند قالوا: وتكون المساجد، البلدان في الماكن
يحببت بعضببمهم الكعبة وعند الجوامع فببي الروضببة وفببي الميببزاب، قبباأ ل: ت
عما يكون بأن المهيئة في المكان، في هذا المدينة وني ه قائ ولببف ل صح قببائم وهببو يي

صرب العقوبة العلماء: لن قاأ ل لعد إلل ى لمنمها القائم إلل ى أق صسببة فمهذ ه القا خم
لليف ظ في أشياء وفار هؤلء هل لكن اليمين، تغ يموا الك صس صد أق يمه لنمهم صج بمهذ ه أيما
يسببتطيعون مببا أقصببل ى بذلوا هم حاأ ل كل علل ى أعلم اللي ه  الخمسة؟اأ ل...

اليمين. لمن
رر جاءهم دلئن((  نن نذي فن ددى ليكو ددى ممن أه الجملة )) هذ ه المم إح

أمسببكمهما) إن زالتببا (ولئببن الولببل ى الجملة في قلنا كما إعرابمها في نقوأ ل
صط فيمها اجتمع فلقد صف وقسم شر لذ يح صءت ولمهببذا الشببرط جواب و يا م جببا الل
يب المحذوف كان ولو (ليكونن)، الجواب في لت لم القسم جوا في اللا م تأ

ون الجواب صب ل يج ل الشرط جوا صتا صببب ط وإنمببا اللا م إلل ى  يح ير فببي بالفاعببل يي
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ولي ه لفمها مح لبحذ صتبباج ول و صبعة المواضببع لمببن يكببن لببم إذا راببب ط إلببل ى يح السبب
مذير جيياءهم  لئن((وجببل:  عز اللي ه يقوأ ل طيب المعروفة، ) بمعنببل ى) نيي

لذر ينبب )) قببولي ه: المييم إحييدى مميين أهييدى ليكونن((  الرسببوأ ل وهببو يم
لكل وهو النون (ليكونن) بضم يش ومت كيف يم ون والمعروف النون يض الفعل أ

صنببل ى التوكيببد نببون مببع المضببارع يب ((تعببالل ى:  قببولي ه فببي كمببا الفتببح علببل ى يي
يب ) وهنا) الحطمة في لينبذن ون ذلببك علببل ى قبباأ ل: (ليكببونن) والجببوا أ

صن صنل ى ل التوكيد نو يب ع ة كببانت إذا إل الفعل معمها يي عظببا لببي ه مباشببر عرا، لف وتقببدي
ين صر ة هنا والنو لش عظا للفعل مبا ص ة غير لكنمها لف عرا لي ه مباشر ذلببك؟ كيببف تقدي

ون يمفرد وليس للجماعة هنا الفعل ل لذفت وأصلي ه لل يحبب ون) ف صن ينببو يكو صي النببون (
للي صثاأ ل لتوا ونمهم الم ون ل يهون العرب يقولون: إ لمببع أن يكر صت يج كلمببات ثل ث ت

صع لمن يضمها واحد صنو يع ض إلل ى بع يفون ب لذ صلها فيح يو يذف صأ بالحببذف وأولهببا بالح
ين قياسمهم حسب علل ى ون الرفع؛ نو صفمها ل صتاد حذ ون يمع صن ول لكيد نو صءت التو جا

عنل ى صفت لو لمع لذ ول يح صت يفمها فل للتوكيببد جاءت إذا المعنل ى، ذلك لخ لكببن نحببذ
ون الرفع نون نحذف صفمها ل صتاد، حذ صنا طيب مع يف النببون وهببي الرفببع نببون حذ
ون لو الثلثة لمن الولل ى ينببو يفنا قلنا: ليكو صيببت الرفببع نببون حببذ لق للببي الببواو ب صت
صف والنون النون، ودد حر صشبب يلببي ه المشببدد والحببرف الببتركيب، هببذا فببي يم أو
صن لكن أولي ه ؟... ساك يفنا سا صذ صقبباء الببواو فح يين للت صن صرت السبباك لن فصببا ين يكببو صي صل

صد ى يفنا المم احد ى لمن أه صذ لن صبيبن التي الواو ح و ون الفعبل؛ ين فبي النبون ل
ون) النون ين يكو صناها ما ولمهذا الفعل نون الن معنا اللي (لي يف صذ ونمهببا ح صلة، ل لصببي صأ

يفنا صقاء الواو حذ لت يل صأ ل فلو الساكنين ل صدنا قائل: طيب قا صنببات ثل ث الن عن ينو
وما صل يفوا و لذ صد ة تح عل منمها واح ون نقوأ ل: أو صست النونات هذ ه أ صلة لي لص وت عرا يم تقدي
يضمها ليس يعني عل بع وني ه التقدير حيث لمن الخر بالبع ض متص صل قببد..  ل صصبب ف

يفناها الذي الواو ايش؟ بينمهما صقاء حذ عيا الساكنين، للت ون ثان بعد التي النون أ
لالكلمببة بنية لمن فمهي الفعل نون الن الموجود ة (ليكونن) النون في الواو

لكن ول يم صذف، أن ي يح لجب حاأ ل كل علل ى يت ون) بيببن الفببرق نعرف أن ي صن يكببو صي صل )
ون)، وبيببن ين يكببو صي صل ون القببرآن فببي ( صن يكببو صي نن(( صل دن دج منييا  ليسيي فكو دي دل مميين و

مغرين يرق) الصا صف ون) وبين بين ) ف صن ون لب(يكو صن صليكببو ون)  ين للواحببد هببذا (ليكو
لني ولمهذا يل يب صعمهببا الفع عظببا التوكيببد بنببو لتصببالي ه الفتببح علببل ى م عرا، لف وتقببدي

ون ين صن لم ولمهذا للجماعة وليكو يب ون معمها الفعل يي ون ل لشبر ه لبم التوكيبد ن تبا
عرا ول واضح؟ تقدي صكاأ ل في و يش صعببد.. بعد؟ لإ .. مببا الطويببل هببذا الكلا م كببل  ب

فاهمين؟
: واضح.الطالب
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عذاالشيخ ين : إ صنل ى ل التوكيد نو يب صنت إذا إل الفعل معمها يي ع ة كا صر لش عظببا لببي ه مبا لف
عرا ون) لم الجملة هذ ه في وتقدي ين لشر ه (ليكو عرا تبا لفظا؟ ول تقدي
: تقديرا.الطالب
عرا،الشيخ وما : تقدي يتي ه، فقد لفظا أ صر صش ير ه لببم قلنا وإنما با لشبب عرا تبا ونببي ه تقببدي ل
لذف يو منمها يح ير ه فلم الجماعة وا لش عرا. تبا تقدي

صد ى الميم إحدى ممن أهدىوقولي ه: ((  صبببر هببذ ه )) أهبب لمهببي خ يكببون) ف (ي
يصوبة صحة صمن صر ة بالفت ود صع اللف علل ى المق صن لرهببا لمن م يم وهببو التعببذر ظمهو اسبب
لمببن تفضيل، صد ى وقولي ه: ( صمببم) قبباأ ل إحبب يل صيمهببود ا ولببف: " ال والنصببار ى المؤ
لرهم لي وغي ص ة أي: أ صد لح ينمها وا يوا لما م صأ لضبمهم تكبذيب لمبن صر عضبا بع قبالت إذ بع

يمهود: ليست صي علببل ى اليمهببود النصار ى: ليست وقالت شيء علل ى النصار ى ال
ون يقوأ ل" شيء ين صد ى : ليكو صد ى لمن أه صتوا المم إح صأ علل ى ب(إحد ى) الدالة ف

إحببد ى قاأ ل: من اليمهود من أهد ى ول النصار ى لمن أهد ى يقولوا لم البمهاا م
ون للماذا؟ المم صبببس المببر ل صت يل ون حيببث عليمهببم ا يقولببون: ليسببت اليمهببود إ

شببيء، علببل ى اليمهببود يقولببون: ليسببت والنصببار ى شببيء، علببل ى النصار ى
صة -كفار المشركون وهؤلء وم يرون ل جاهلية مكة- أ فلببم معببي ه الحببق صمن يد

مبن قببالوا: أهبد ى ببل اليمهبود، لمبن أهببد ى ول النصار ى من يقولوا: أهد ى
ون واحد ة أي من أهد ى إحداهما صبس، عندهم المر ل صظببر يبقل ى ولكن الت الن

صمببم كلمببة تخصببيص علل ى الدليل هو ما صتين ال وم والنصببرانية، اليمهوديببة بببال
ينون مجبوس هنباك لن والنصبار ى اليمهود من أعم يقاأ ل: إنمها ل ولماذا يبدي
صجد أن ويمكن النيران، بعباد ة ينون آخرون أناس يو لدي صت ي صنا لمهببذا أخببر ى بديا

وما نقوأ ل: الجواب لزا م أن إ صت يل مببن يقولببون: أهببد ى ونقببوأ ل: إنمهببم بالعموا م ن
أو المجببوس أو النصببار ى أو كبباليمهود كببانت أمببة أي مببن أي المببم إحد ى

ويين لن صث يقولببون: فكببأنمهم ذلببك أشبي ه ما أو دين علل ى أنمهم يعتقدون الذين الو
وينوا لم لكن المم كل من أهد ى حببق، علل ى الذي هو من يدروا لم لنمهم يع
وما لص يقاأ ل أن وإ يمع هذا يخ صتين الج وم ون فق ط بأ ونمهببم المعروف ل ديببن علببل ى أ
لحيح هو هذا...  والنصار ى اليمهود من؟ هم يدأ ل كلمببي ه آخر لكن الص علببل ى يبب
وني ه اليمهببود: فقببالت الحببق عليمهببم  اشببتبي ه.. فقبب ط والنصببار ى اليمهببود أراد أ

شيء. علل ى اليمهود النصار ى: ليست وقالت شيء علل ى النصار ى ليست
يي ه قبباأ ل الرجيببم الشيطان لمن باللي ه أعوذ نن((تعببالل ى:  اللبب مإ ده   نل فك ال مسيي مم في

مت دوا دم نس دض ال مر ل
د من دوا فزول دأ من دت مئ دل دتا دو دل من دزا دما مإ فه دك دس مم من دأ دد مم دح @ دأ

دءهم مذير جا دءهم  فلما((تعالل ى:  اللي ه قاأ ل اليوا م درس مبتدا )) هذا ن جا
رر ددهم ما نذي مرا إل زا نببذير) جاءهم وجل: (فلما عز اللي ه قاأ ل ) هنا) نفو
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لبق الرسببوأ ل جاءهم فلما يقل ولم صن حببتل ى قببالو ه مببا ليطببا صلبب غ يكببو فببي أب
لممهم للئن لنمهم قالوا بما إلزا يلوا: ( نذير جاءهم ليكونن) فلما نذير جاءهم قا

صسب علل ى يضو ه ما ح صر يرو ه وما ف ود صءهم فلما كذلك المر جاء ق كمببا نببذير جا
يد يهم يقولون صد بي ه والمرا كمببا لكببن صشببك بل وسببلم عليببي ه اللببي ه صلل ى محم
يرت صر أش وك ورف ولم ين صع عة يي نببذير قببالوا: جاءنببا حيببث لكلممهببم ليببش؟ متابع

صءهم فلما يعني يبوا كما نذير جا صدهم ما وباللفف ظ تماما طل ومببا) نفورا إل زا صل )
ومببا إل زادهببم (مببا (جاءهم) وجببوابي ه الشرط وفعل شرطية هنا صل نفببورا) و

تأتي أن والثاني شرطية، هنا كما أحدها أوجي ه علل ى العربية اللغة في تأتي
ول جازمة عقا بينمهما أن صكب(لم) إ لضع هذا ليس فرو وننببا ذكرها مو نتكلببم لببن ل

نما  بل((تعالل ى:  كقولي ه النحو علل ى يقوا صلببم ) أي) عييذاب يييذوقوا دل يببذو
ليون ولكنمهم عذابي لر يذوقو ه، بأن صح ول) كقببولي ه بمعنببل ى تكون أن والثالث ي (إ

لل  إن((تعالل ى:  مف ظ عليهييا لمييا نفييس فك لفف ظ، عليمهببا إل أي )) حييا حببا
صد ة بمعنل ى تكون أن والرابع ور تقوأ ل: زرتببك أن مثل الشرط عن (حين) مج

وما صن أي الصبح طلع صل لببب(لمببا) هنببا معبباني أربعببة فمهببذ ه الصبببح، طلببع لحيبب
وما شرطية صل المؤلببف: زادهم) قاأ ل نفورا) (ما إل زادهم ما نذير جاءهم (ف

يئي ه ونمهم " يعني مجي يبببوا كمببا نذير جاءهم أ لمببن أهببد ى كببانوا مببا ولكنمهببم طل
يدهم لم بل المم إحد ى لز عرا إل ي عدا الحببق عببن نفببو يعبب يب لعي ه، عببن و صبببا وت قبباأ ل: ا
عدا يع صر وهذا باللي ه " والعياذ المهد ى عن تبا عشببا فببإن مشاهد أم صث لمببا قري لعبب يب
يروا وسببلم عليببي ه اللببي ه صببلل ى النبببي فيمهم صفبب يو ه منببي ه ن صذ وبالفعببل بببالقوأ ل وآ

يمو ه صص صو ول و صني ه ييبعببث أن قبببل وكببانوا عيببب بك للببو لج صني ه يحببترموني ه ي لمو صسبب وي
وما المين صل عنا يكن لم بعث ف وني ه أمي صل وكأ ير رج يعرفوني ه، كانوا الذي الرجل غي

يب هذا كل وذ صك صلمهم: (لئن يي المببم) إحببد ى مببن أهد ى ليكونن نذير جاءهم قو
@

مراقاأ ل: ((  صأ ل اليمببان، )) عن الرض في استكبا أن " يعنببي لببي ه مفعببو
صأ ل كلمة يصوبة أي لي ه (استكبارا) مفعو زادهم أي: ما لي ه مفعوأ ل أنمها علل ى من

عرا إل لل نفببو يد وهببذا الرض، فببي السببتكبار لجبب اليببة فببي الحتمببالين أحبب
ون الثاني والحتماأ ل الكريمة عرا) أي كلمببة لمببن (استكبارا) بببدأ ل أ مببا (نفببو

عرا إل زادهم يي احتمبباأ ل وهببو الرض، فببي الستكبار هو النفور هذا نفو قببو
عل تكون أن جدا صد عرا) ببب صف أو (استكبا صيببان عطبب عذا كلمببة لمببن صب مببا (نفببورا) إ

الرض. في والستكبار الحق عن البعد إل المجيء هذا زادهم
درقبباأ ل: ((  دمكيي وي) ئ و نسيي (اسببتكبارا) و(مكببر) قبباأ ل علببل ى )) معطببوف ال

يل لر ه الشببرك )) مببن السي) ئ((  المؤلف: العم ودر وغيبب قبببل العمببل " فقبب
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لسوء ليكون (السيئ)؛ عفا ال صمل، بي ه موصو يل الع ين السببيئ والعم عرا يكببو مكبب
صب ما هذا عفا فجعببل اللببي ه رحمببي ه المؤلف إليي ه ذه شببيء إلببل ى (مكببر) مضببا

عة السيئ (العمل) وجعل وهو محذوف أي: المحببذوف الشببيء لببذلك صف
صر ويئ العمل مك وس صدهم ما أنمهم أي ال عرا إل زا عرا نفو وأن الرض، في واستكبا

يروا يك صر يم صمل مك لديعببة هو والمكر السيئ، الع لصببل وهببو الخ صو وت بالسببباب ال
وية لف صخ لع إلل ى ال وصل أن المكر هذا بالخصم، اليقا صو صت ويببة بالسببباب ت لف صخ إلببل ى ال
لع ووك، بخصمك اليقا يد وما وع لصل فأ يكببر، فليببس الظبباهر ة بالسباب التو بم

لل علببل ى ينطبببق ل المعنل ى قلت: هذا فإن يرون هببؤلء لن هببؤلء عمبب لمهبب يظ يي
صلمهم ون السيئ عم ع ة هؤلء فالجواب: أ صر صني ه تا صني ه وتار ة يظمهرو يفببو فببي كمببا يخ

لعمهم صو ة دار في اجتما يد ون (( وسلم عليي ه اللي ه صلل ى بالرسوأ ل يصنعون ماذا ال
مذ مإ فر دو فكيي مم دك دي دن مبيي مذي نليي فروا ا دفيي دك دك فتييو مب مث في مو مل دك دأ فلييو فت مق مو دي دك دأ فجييو مر مخ في

دن فرو فك مم دي فر دو فك مم دي فه دو نل فه ال نل فر دوال مي دن دخ مري مك دمييا مل ونمببا]30)[النفبباأ ل:) ا  وإ
صكر يكر صذ ييء يدون الم وش عحببا أعظببم لنببي ه الظبباهر؛ المعلببن ال يب الشببيء مببن يق

صلن صر الظاهر المع يعوا هؤلء فصا صاع المكببر الكببذب إلببل ى جم لخببد يذ وال والعيببا
لحيبب ط يحيق ولتعببالل ى: ((  اللببي ه قبباأ ل باللي ه، يي إل السييي) ئ المكيير((  )) 

لكر )) " وهو بأهله ون يعني آخر ه " إلل ى الما يروا هؤلء أ صك لملببوا السوء م وع
صفة السوء وية بص لكر وهببل خفية وبصفة علن إذا الجببواب ينجببو؟ بغيببر ه المببا

عرا كان عئا مك وي لحي بل ينجو ل فإني ه س ير ه بي ه قسي يكي ه مك لل يمه يي ير ه و وم قبباأ ل كما ويد
دق((تعالل ى:  ومببا )،) يستهزئون به كانوا ما بهم  وحا ير كببان إذا أ يكبب الم

صحق يق ل فإني ه ب يق بل بأهلي ه يحي ون ذلببك بببي ه، يحيببق ول بعببدو ه يحيبب يكر ل صم الببب
صحق يدوح لب يموا م، وليس مم يذ إل السييي) ئ المكيير يحيق  ول((وقبباأ ل:  بمبب

يهنا) بأهله ول لم ) و يقل: إ لكر ي ول بببل بالمببا للي ه قبباأ ل: إ يه صر ة بببأ صيببان إلببل ى إشببا صب
يت التي الجريمة لمهذ ه الستحقاق صع ونببي ه مني ه وق عل وأ صق لن أه ير ه بببي ه يحيبب مكبب

لل يك وني ه حق بغير ماكر ف صل فإ صق لن أه ير ه، بي ه يحي يف مك المكببر قاأ ل: " ووصبب
لئ وي وس يصل بال يتي ه أ يل إليي ه وإضاف صأ ل قب صر آخر استعما ود صضاف فيي ه يق عرا يم صذ لمببن صحبب
لة صف صفة إلل ى الضا وص صلا م " هذا ال يل صك يد الفائد ة قلي وق صع الواقع في المعنل ى يم
 قيل...: الطالب
يبل) قبل، : ل،الشيخ ويب (ق يف ط يكر قاأ ل: ووص لئ المـبب وي وسبب صل بال " فيببن أصبب
فق  ول(( المكر محي فر ي مك دم ف) ئ ال وي نس صل ) يقوأ ل) ال يص صر " يعنببي المؤلف: أ جببا
ون الصل؛ علل ى صل ل ون الص لصل الوصف أ صضاف ول الموصوف عن ينف إليي ه يي

صد تقوأ ل: مررت متل ىانتبمهوا!  الصل، هذا الموصوف فتجعببل الفاضببل بزيبب
لصببلة الصببفة عة الموصببوف عببن منف عفا وليببس لببي ه تابعبب فقببوأ ل إليمهببا، مضببا
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يف الصل، علل ى أني ه " يعني المؤلف: أصل يص صل بالسيئ المكر صو يص " وش أ
صر أي أصل؟ معنل ى ون الصل علل ى جا ون الصل ل يع الصفة أ صببب يت ل الموصببوف ت

ون يف الموصوف أ صضا ولببق إنببي ه إلببل ى يحتبباج هببذا زيببن؟ الن أفمهمتم إليمها يي صع يي
صسون لني ه عليي ه لكل وبعدين ستن ولببف، كلا م عليكم يش الصببل مببع جبباء المؤ
يتي ه طيب صف يل إليي ه وإضا يب صأ ل صق صما يع صخر است صل الببتي الجملببة في " لني ه آ هببذ ه قببب

صر صصف لم فمهنا السيئ قاأ ل: ومك ير ييو صف ولكن بالسيئ المك ير أضي إلل ى المك
يل إليي ه اللي ه: إضافتي ه رحمي ه المؤلف فقوأ ل السيئ يل) معنببل ى " وش قببب (قببب

صلي ه: (ومكر بذلك ويعني الجملة هذ ه قبل يعني صأ ل قو آخببر السببيئ) اسببتعما
ول الصل ... علل ى ون الصل؛ خلف علل ى الصل؟ خلف علل ى و ون الصببل ل أ
يع الصفة ععا تق يصوف تب ون ل للمو صضاف الموصوف أ يجببوز لكن الصفة إلل ى يي

صضاف أن عما ولمهذا الصفة، إلل ى الموصوف يي العلمبباء: هببذا قوأ ل بكم يمر دائ
لتي ه إلل ى الموصوف إضافة باب لمن يل صف يد قببولمهم: هببذا مثبب الجببامع مسببج

يلي ه: هذا لتي ه إلل ى يأضيف لكن الجامع، المسجد أص ون كما كثير وهو صف عضببا أ أي
صضاف الصفة يصوف إلل ى ت عنا المو لهر مثل أحيا يلب طا مضببافة صببفة هذ ه الق

لفمها إلل ى يصو اللفية:  في مالك ابن قاأ ل كما القلب طاهر مو
لر               الظاهر جميل القلب كطاه

عذا الموصببوف إلببل ى الصببفة إضافة باب من هذا يجببوز أنببي ه هنببا لمببن نأخببذ إ
لتي ه إلببل ى الموصببوف وإضببافة الموصببوف إلببل ى الصفة إضافة هببو ومببا صببف
ية تقع أن ذلك لمن الصل ذلك؟ من الصل ععا الصف أنمهبا علبل ى للموصوف تب

صت يتعرب لي ه نع لبي ه، و ية الكريمة الية في بإعرا الصببفة إلببل ى الموصوف إضاف
يف إلل ى الموصوف إضافة الكريمة الية في صل؟ أو بالصفة الموصوف ووص
منمهببا، واحببد ة بكلمببة مو الية في صح بالصفة، الموصوف ووصف الصفة
ولمها في طيب ية أينء وآخرها، أو الصفة؟ إلل ى الموصوف إضاف

...: الطالب
ولد! يا بالثانية هي : ماالشيخ

السيئ). (مكر : الولل ىالطالب
در((: الولل ى: الشيخ إلببل ى الموصوف إضافة باب لمن هذا )) السي) ئ  ومك

لر في كان لو الصفة، يدنا القرآن غي وولي ه أن وأر صبع أن إلل ى نح تكبون أن إلبل ى صت
ععا الصفة عرا للموصوف تب صنا: استكبا صر الرض في لقل ول كببذا السببيئ والمك و

صر هنبا لكن ل؟ لب مبن صبا ا صفة ب عضبا وفيمهبا السبيئ، ومكبر الضبا وصبف أي
صفة الموصوف وص يلي ه بال فق  ول((: قو ليمهما) السي) ئ المكر يحي الصببل؟ ) أ

وين هنا لر قاأ ل: ووصف المؤلف ب يصل بالسيئ المك (أصل) لببو بدأ ل قاأ ل لو أ
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صر صضح لكان الصل علل ى قاأ ل: جا إليببي ه قبباأ ل: وإضببافتي ه مببراد ه، هببو وهذا أو
السببيئ)، (ومكببر قولي ه الية؟ لمن...  الصفة إلل ى الموصوف " إضافة قبل

صأ ل صر " يعني آخر يقوأ ل: " استعما صأ ل علل ى جا صخر استعما العربيببة اللغببة في آ
ون عنا العربية اللغة ل لتي ه إلببل ى الموصببوف يتضيف أحيا طيببب ؟..واضببحة صببف

ودر يقبب صسببب يمضبباف فيببي ه قاأ ل: "  لر ه هببو شببرحي ه " ح قبباأ ل: " حيببث وتفسببي
عرا (ومكر) العمل " وهببذا الصفة إلل ى الضافة لمن (السيئ) " يقوأ ل: " حذ

يع الخير قالي ه الذي وني ه وذلك فيي ه ييناز صي ل ل صة ل ذلببك، إلل ى داع أن إلببل ى حاجبب
ودر صق عفا ين يجل محذو صنبع أن ل صفة نم ون الصببفة؛ إلببل ى الموصببوف إضببا إضببافة ل

صر العربية اللغة في الصفة إلل ى الموصوف عرا هذا ليس شائع كثي عرا أم محذو
نقببوأ ل: ولمهببذا يصببححي ه مببا تقدير إلل ى نقوأ ل: نحتاج حتل ى العربية اللغة في

صر صر (مك وني ه بمعنل ى أصلي ه علل ى السيئ) جا صة ل أ صر أن إلل ى حاج ود صق شببيء فيببي ه يي
@ محذوف

فرون  فهل((تعالل ى:  قاأ ل ثم فظ يرون) ين لظ لب(ينظرون) تفسير " هذا ) ينت
يرون، بمعنل ى لظ ون قاعد ة وليس ضاب ط وهناك ينت يظر) إن أ ودت (ين بب(إلل ى) تع

صظر بمعنل ى فمهي دقيي ت كيييف البييل إلى ينظرون  أفل(( بالعين الن مل فخ
ودت وإن )،) صنل ى ب(في) فمهي تع صظر بمع ون  أو((قببولي ه:  فببي كمببا الفكري ال

فظروا دلم مت في ين ودت وإن )،) والرض السماوات ملكو لسبمها تعبب بنف
صظار بمعنل ى فمهي لت فرون  فهل(( هنا مثل الن فظ د ت إل ين نن )) الولييين فسيي

لقب، وهببو النتظار من ينتظرون معناها: هل فرون فهل((  الببتر )) ينظيي
يرون أي يبببون يعنببي ينتظبب صق ور صت دة إل((  صي )) (سببنة) بمعنببل ى الولييين سيين

صفة الطريقة لمن إلل ى هنا والضا ول يعنببي الختصاص باب (الولين)  السببنة إ
صرت التي ون الولببون؛ فعلمها التي السنة المراد وليس للولين، ج الوليببن ل

صأ ل للين، وليسوا بمهم مفعو سببنة (إل وجببل، عببز اللببي ه من؟ الفاعل وإنما فاع
صة الولين) قاأ ل لبمهم لمن فيمهم اللي ه المؤلف: " سن لبمهم تعببذي صلمهم بتكببذي " رسبب

وذبوا الذين هؤلء ينتظر ما يعني ول وسببلم عليي ه اللي ه صلل ى الرسوأ ل ك سببنة إ
يبمهم الولين- التعذيب سنة أي –وهي الولين لب تعذي قبباأ ل: الرسببل، لتكببذي

دد  فلن(( مة تج مل الله لسن دد ولن تبدي مة تج مل اللييه لسيين ) لببن) تحييوي
صد عل اللي ه لسنة تج لعمها تبدي عل أو برف لرها تحوي صا م إلل ى بتغيي ون يعنببي آخريببن، قو أ
صقع اللي ه سنة لن في ست لقونمها الذين أعيا لح ودأ ل فلن يست صب صفع يت صأ ل ولببن فتر وو صحبب يت
صلم آخرين قوا م إلل ى يسبب صة هببي بببل اسببتحقوها صمببن ومنمهببا في مببن علببل ى واقعبب

لقمها عنا، يستح يأ ل عي وذبوا المشركون ذلك مثا والسلا م الصل ة عليي ه الرسوأ ل ك
ووأ ل أن معنا ه التحويل قريش، لمن صح لميببم بنببي إلببل ى عقوبتمهم يت ييمكببن مثل ت
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ون يمكن؛ ل ل؟ أو هذا صذ أن ظلم هذا ل صخ صا م ييؤا ل ة قو لرير معنببل ى هذا آخرين بج
يت طيببب تحويل)، اللي ه لسنة تجد قولي ه: (ولن صب وذ عليببي ه الرسببوأ ل قريببش كبب

عل والسلا م الصل ة صبمهم أن من فبد صممهببم اللي ه يعاق وع ول هببذا يمكببن ن هببذا ل؟ و
للي ه: (فلن معنل ى عل) فالعببذاب اللي ه لسنة تجد قو ودأ ل لببن تبببدي صببب لعيببم يي ولببن بن
ووأ ل صح وقي ه عن يي لح صا م إلل ى مست ية آخرين، قو ون يسبب ود وجببل عببز اللببي ه و يببب صقببع أن ل ت
لقمها فيمن لح صت صل بدون يس صل وبدون بنعمة لمها تبدي لرهم إلل ى لمها تحوي لماذا؟ غي

ون يل وجل عز اللي ه ل لم يكمة كا يل الح لم يل كا لمبب يدأ ل: كا صمببة العبب يك ودأ ل فلببن الح يببب
صة صم يق يعمة الن وقمها، من علل ى بن صح عيببا: كامببل اسببت يدأ ل ثان لكببن ل العبب ووأ ل أن يم صحبب يي

صا م إلل ى النتقاا م لرين قو صخ صني ه، ل آ لجد -(لن الصفة فمهذ ه يستحقو اللببي ه لسببنة ت
عل) إلل ى صفات باب لمن آخر ه- هي تبدي وص ونمها السلبية ال ومن لك صض صأ ل تت لأ ل كما عد

لتي ه وكماأ ل اللي ه صا م أن ويمكن حكم لني ه نقوأ ل: وتما عضا سلطا يهببي ه ل بحيث أي يكر
صد صأ ل أن علل ى أح صحبو صمبة يي صلمها أن أو آخريبن إلبل ى النق ود صبب قباأ ل طيبب بنعمبة، يي

يأ ل ل المؤلف: " أي ود صر ه بالعببذاب يب يأ ل ول غيبب وو صحبب لر العببذاب- إلببل ى أي –يي غيبب
وقي ه لح صت يس @ يم

صد اليات فوائد نأخذ دد بالله  وأقسموا((قولي ه:  بع ) إلبببل ى) أيمانهم جه
لر ه صفاد آخ صت يين لمن ييس صت صتين الي ود ة الكريم لئد لع لمن فوا ون ذلببك صف إذا النسببان أ
صن صية في كا لف صذا أو عا صن إ صل كا يب صأ ل صأن ق لز ين يد صقبد المبر بي ه صي لجب ي ه ي وو ة ب علبل ى القب

لذ ه صأ ل فإذا تنفي ير بي ه نز صرت الم وي يلي ه، تغ يي ه حا ون الدللة وج باللي ه أقسموا هؤلء أ
لذير جاءهم لئن نعببم النببذير، جبباءهم فلمببا المم إحد ى من أهد ى صليكونن ن

ويرت يع وهذا حالمهم تغ عرا يق لزأ ل لببم النسببان داا م مببا للبشر كثي ينبب يمببر بببي ه صي ال
لن يظ وني ه ي صر أ صز المر بي ه نزأ ل فإذا عليي ه قاد لج أل للنسببان ينبغببي ولمهببذا عني ه، ع

وجل صع يكم يت عما فيمها كان التي بالحاأ ل نفسي ه علل ى فيح لأ ل من سالب بي ه المر نزو
لظر بل صأ ل حتل ى ينت عل النبباس لمببن كببثير المببر، بببي ه ينز يع أنببا يقببوأ ل مث اسببتطي

لج علل ى الصبر عل الح لج، مث يح صأ ين عنبدما لكبن وس يمبر يحيب يد ال لجب لسبي ه لمبن ي نف
ولببي ه الخببر الليببل ثلث أقوا م أن أستطيع يقوأ ل: أنا العكس، ود إذا ولكببن ك صجبب

لد لج صد ال صسي ه وج عزا، نف ونببي ه فببالممهم عاج ول للنسببان ينبغببي أ ععا يكببون أ متسببر
لأ ل في حالي ه فيقيس للي ه علببل ى الرخبباء حا لأ ل حبباأ ل فببي حببا يزو ون بببي ه المببر ينبب ل
يلي ه تختلف بشر النسان لتي ه بين حا يقببوع وبيبن المبر لمبن سلم فيبي ه المبر و

أعلم. واللي ه
دد بالله وأقسموا(( لر ه ) إلببل ى) أيمانهم جه صدتان فيمهببا آخبب لئبب اللتببان الفا

يموها يت يع ون سم صن إذا النسان أ لفية في كا لغببي ل فببإني ه المببر من عا صب أن لببي ه ين
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وجل صع صس وأن يت لأ ل في نفسي ه يقي يزو صسببان العافيببة صحاأ ل علل ى البلء ين قببد والن
للف. صت يخ

عضا فيي ه وهو صل أي وو علل ى دلي يت لبين هؤلء يع وذ لأ ل المك عليببي ه اللي ه صلل ى اللي ه لرسو
صث أن قبببل كببانوا حيببث وسلم صعبب يب يمون إليمهببم يي لسبب يق صف ظ يي بببأنمهم اليمببان أغلبب

ومببا ولكببن غيرهببم مببن أهببد ى سيكونون الصببل ة عليببي ه الرسببوأ ل جبباءهم صل
صدهم ما والسلا م يئي ه زا عرا. إل مجي نفو

وني ه إلل ى الشار ة وفيي ه يذر للنسان ينبغي ل أ ون يذر أن أي ال وني ه الطاعة ين ل قد ل
وفق صو ومببا أقسبموا هؤلء بمها، لللقياا م يي صل لجبد و يب يو لج يقومبوا لببم الطاعببة مبو ي

لة ير وهذا اللي ه، بطاع فموا((تعالل ى:  قولي ه نظي دس مق دأ دو مه   نل دد مبال مه مم دج مه من دما مي دأ

من مئ مم دل فه دت مر دم نن دأ فج فر مخ دي مل دل فموا ل فقيي مسيي مق رة فت دعيي رة دطا دفيي فرو مع نن دم ده مإ نليي ال
رر مبي دما دخ دن مب فلييو دم مع صرهببم لببو أن ببباللي ه أقسببموا فمهببم] 53)[النببور:) دت أم

يجوا والسلا م الصل ة عليي ه الرسوأ ل صر بل اللي ه فنمهاهم لخر ويمهم أم يقوأ ل أن نب
مم(( ذلك ونظير تقسموا، لمهم: ل فه من مم دو من   دد دم ده ده دعا نل من ال مئ دنييا دل دتا من آ مميي
مه مل مض نن دف دق ند نص دن نن دل دن فكو دن دل دن دو دن مم محي مل نصا نما ال دل مله مميين آتاهم ف فضيي
فلوا مخ يي جباء ] ولمهبذا75)[التوبة:)  به دب وي لمبن النمهبب عليبي ه اللببي ه صبلل ى النببب
يذر عن وسلم ون ين ال لتي ل أني ه وبيا يير يأ صخ @ ب
لمن ة اليبة فوائد و ون الكريم لدوا هبؤلء أ عرا الحبق صر أي الرض فبي اسبتكبا

يدون لري لي ه علل ى وهذا الستكبار، يي يج ونمها إعرابمها و صأ ل بأ ونمهببم أي لجلي ه مفعو مببا أ
لدوا لق صر يجل لمن إل الح لو الكبرياء لمهم يكون أن أ يل يع الرض. في وال
لمن ية الكريمة الية فوائد و صي لم يس لأ ل ت عرا الكافرين أعما  ومكيير((لقببولي ه:  مك

ون التفسببير فببي ذكرنببا وقببد )،) السي) ئ لسببم الكببافرين أعمبباأ ل أ صق إلببل ى تن
يسم لق يرون قسمين:  له صجا لرهببم بببي ه يي يتون ول بكف المكببر، سبببيل علببل ى بببي ه يببأ

صم يتون آخر وقس لل علل ى بي ه يأ يكر سبي ليمهما الم لد؟ وأ صش لد والثاني أ صش ما ولمهذا أ
صر صك صا م صم لئمهم صقو صر إل بأنبيا يرهم بمهم اللي ه صمك لخ صد وآ وسببلم عليي ه اللي ه صلل ى محم
صع حيث يرون الندو ة بدار القوا م اجتم صو يلون ماذا يتشا يع صر بي ه يف بمهببم اللببي ه فمك

وتعالل ى. سبحاني ه
ون الكريمة الية فوائد ومن صق السوء أراد صمن أ للي ه:  السوء بي ه حا  ول((لقببو

فق صمببن العامببة القواعببد ومن )،) بأهله إل السي) ئ المكر يحي يقولببون: 
صر لي ه حف صر ة لخي يف صع يح صق صد إذا فالنسان فيمها، و ون -والعيبباذ المكر أرا ببباللي ه- فببإ

صر ه يق مك بي ه. يحي
لمن ون إلل ى الشار ة الكريمة الية فوائد و صر أ ين المك عئا يكو وي ين س عنا ويكببو حسبب

فق  ول((لقولي ه:  فر يحي للي ه) بأهله إل السي) ئ المك يل:  ) وقو يب  ومكيير((صق
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ون كذلك ) وهو) السي) ئ صر فإ لئي ه تعالل ى اللي ه مك يرون الذين بأعدا يك صر بي ه يم مك
صسن صنل ى ح يث ير بي ه، عليي ه يي @ أولئك ومك
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